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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 410/2009, внесена от Santangelo Carmelo, с италианско 
гражданство, от името на Comitato Cittadino „Mare Protetto“, относно 
незаконно депониране на отпадъци в защитена морска зона

Петиция 547/2009, внесена от Alfio Fabio Micalizzi, с италианско 
гражданство, относно замърсяване на природния резерват Area Marina
Protetta Isole Ciclopi (Италия)

1. Резюме на петицията 410/2009

Според вносителя на петицията отпадъците се депонират в защитената зона „Riserva 
Naturale Area Marina Isole Ciclopi“. Отпадъците замърсяват морската вода. Населението 
в региона е подавало многобройни жалби и протести срещу незаконното депониране на 
отпадъци, но органите не предприемат никакви действия и замърсяването продължава. 
Вносителят отправя искане към Европейския парламент да се намеси.

Резюме на петицията 547/2009

Вносителят на петицията съобщава, че морският резерват Area Marina Protetta Isole 
Ciclopi е замърсяван с отпадъчни води в продължение на повече от десет години. 
Вносителят на петицията многократно е съобщавал това на полицията и на други 
компетентни органи, но никога не са предприемани действия. Вносителят на петицията 
се оплаква, че никога не са предприемани конкретни мерки за защита на околната среда 
в природния резерват от замърсяване. Вносителят на петицията споменава също така за 
лодка, която според него се използва за нелегален транспорт на хора, която е опасна и 
използва двигателя си в зони, където това е забранено.
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2. Допустимост

Петиция 410/2009 е обявена за допустима на 22 юни 2009 г. Петиция 547/2009 е 
обявена за допустима на 10 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Вносителите на петициите съобщават за незаконно депониране на отпадъци в 
защитената зона „Riserva Naturale Area Marina Isole Ciclopi“ и замърсяване на морските 
води заради обезвреждане на отпадъци. Те твърдят, че районът е заобиколен от 
незаконни депа за изхвърляне на отпадъци от много села около Етна, че отпадъците се 
депонират в защитената зона и че италианските органи не са предприели никакви 
конкретни мерки за защита на околната среда в природния резерват.

Директива 1999/31/EО1 на Съвета относно депонирането на отпадъци („Директивата за 
депонирането на отпадъци“) предвижда мерки за предотвратяване или ограничаване, 
доколкото е възможно, на отрицателното въздействие върху околната среда, както и 
всеки риск за здравето на човека, произтичащ от депонирането на отпадъци. Тази 
директива позволява депонирането на отпадъци единствено в специално определени 
депа, които отговарят на стандартите и изискванията на Директивата за депонирането 
на отпадъци. Член 14 от Директивата за депонирането на отпадъци изисква от 
държавите-членки да гарантират, че след 16 юли 2009 г. депа, които не отговарят на 
стандартите, вече не се експлоатират.
Член 6, точка a) от Директивата за депонирането на отпадъци постановява, че се 
депонират само отпадъци, които са вече преработени. Освен това Решение 2003/33/EО2

на Съвета определя критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа в 
съответствие с принципите, изложени в приложение II към Директивата за 
депонирането на отпадъци.

Освен това Директива 2006/12/EО3 на Европейския парламент и на Съвета относно 
отпадъците („Рамковата директива за отпадъците”) изисква от държавите-членки да 
предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че управлението на отпадъците се 
извършва, без да се застрашават здравето на хората и околната среда. По-конкретно 
държавите-членки предприемат необходимите мерки за забраната на изоставянето, 
изхвърлянето или неконтролираното обезвреждане на отпадъци (член 4 от тази 
директива, заменен, считано от 12 декември 2010 г., от член 13 и член 36, параграф 1 от 
Директива 2008/98/ЕО).

Това например означава, че депонирането на отпадъци директно в морски води или на 
което и да било място, което не отговаря на изискванията за депо, би било в 
противоречие с Директивата за депонирането на отпадъци и Рамковата директива за 

                                               
1 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1–19.
2 OВ L 11, 16.1.2003 г., стp. 27. 
3 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9, Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно отпадъците отменя и заменя Директива 2006/12/ЕО, считано от 12 
декември 2010 г.
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отпадъците.

През годините Комисията е започнала няколко производства за установяване на 
нарушение срещу Италия във връзка с неправилното прилагане на Директивата за
депонирането на отпадъци и Рамковата директива за отпадъците, някои от които 
доведоха до постановяване на осъдителни решения от страна на Съда на Европейските 
общности срещу Италия. В този контекст може би е уместно да се спомене решението 
от 26 април 2007 г. по дело C-135/05, свързано с наличието на територията на Италия 
на хиляди депа и площадки за изхвърляне на отпадъци, които не са в съответствие с 
разпоредбите на гореспоменатите директиви. Тъй като Комисията счете, че Италия все 
още не е изпълнила това решение, на 26 юни 2009 г. тя прие мотивирано становище 
съгласно член 228 от Договора за ЕО.

И накрая, посоченият от вносителите на петициите район е включен в територия от 
значение за Общността ITA070028 (Fondali di Acicastello, Isola Lachea – Ciclopi). 
Съгласно член 6, параграф 2 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна държавите-членки вземат 
подходящи мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на естествените 
местообитания на видовете, както и обезпокояване на видовете, за които са определени 
териториите. Следователно, от компетентните италиански органи зависи да преценят 
дали предполагаемите незаконни депа за отпадъци могат да породят риск за 
екологичната стойност на зоната и да предприемат подходящи мерки за защита.

За да изясни изложените от вносителите на петицията твърдения и да провери 
съответствието със законодателството на ЕС в областта на околната среда в описаните 
от тях случаи, Комисията ще поиска становището на компетентните италиански органи.

4. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Петиции 410/2009 и 547/2009

Италианските органи са отговорили на 16 април 2010 г. какви стъпки са предприели, за 
да разрешат проблемите с околната среда. Сицилианският регионален орган е поискал в 
писмо от 9 април 2010 г. от общинския орган (Aci Castello) да отстрани, да изпрати за 
оползотворяване или да обезвреди отпадъците и да възстанови предишното състояние 
на засегнатите зони в съответствие с приложимото законодателство. Регионалният 
орган е поискал по-конкретно от общинския орган да приложи член 192, параграф 3 от 
консолидирания текст на италианския Кодекс за околната среда, установен със 
Законодателен декрет № 152 от 3 април 2006 г., „без да се засяга прилагането на 
санкциите, посочени в членове 255 и 256“ (по отношение на забраната за 
неконтролирано изоставяне и депониране на отпадъци на земята или във водата). 

От кмета е било поискано да издаде заповед за необходимите дейности, които следва да 
се извършат, като се уточни крайният срок за извършването им. Ако крайният срок 
съгласно действащото законодателство изтече, без зоните да бъдат възстановени в 
предишното им състояние, от общинския орган се изисква да организира извършването 
на дейностите за сметка на заинтересованите страни. Изискани са специален доклад и 
декларация, че работата по възстановяване на засегнатите зони е извършена. 
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Общинският орган е отговорил, че става дума за отпадъци от разрушаването на кей, 
построен на остров Lachea. Тези отпадъци вече са отстранени, оползотворени и 
обезвредени в съответствие със законовите изисквания. Освен това органите са 
планирали операция за почистване на морското дъно в пристанището Acitrezza, както и 
в други крайбрежни зони. Планирано е тази операция да бъде осъществена от органа на 
защитената морска територия и от местни доброволчески организации. Операциите по 
почистването са организирани като част от инициативата „Екологични недели 2010“.

Италианските органи ще извършат допълнителни проверки, за да гарантират, че са 
намерени необходимите решения на екологичните проблеми, причинени от 
депонирането на отпадъци в засегнатите зони. Органът на морската територия е 
поканил също така всеки заинтересован да посети тези зони.  Предвид отговора, 
предоставен от италианските органи, не може да се установи никакво нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда въз основа на информацията, с 
която понастоящем Комисията разполага.


